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Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Voorloopig is het programma voor den II de" wetenschappelijken boschbouwcursus als volgt vastgesteld:
. Vrijdag, 8 October 1937,

Ir. E. L. Se 11 e g er, Directeur N.V.
Papierfabriek "Gelderland"" te Nijmegen:
Papierfabricage uit hout.
11%-12,\1 uur, Ir. J. Tra m p. Ingenieur bij de Papierfabriek "Van' Gelder Zonen" te Renkum:
Inleiding tot de excursie.
14-17 uur,
Bezoek aan de papierfabriek "Van Gelder
Zonen" te Renkum. Aan deze excursie
kunnen geen personen deelnemen, die zelf
bij de papierfabricage betrokken zijn.
18 uur,
Gemeenschappelijke maaltijd in Hotel "de
Wereld" te Wageningen.
20 uur, '
Algemeene vergadering in Hotel "de Wereld" te Wageningen'.
1O-1lV2 uur,

Zaterdag, 9 October 1937.
9 (precies)-IO;Y.( uur. Forstmeister Dr. J. A. v 0 n M 0 nr 0 y. Leiter des Ausschusses für Technik
in der Forstwirtschaft. Berlijn: Holz als
Grundstoff für verscheidene Zwecke.
11-12V2 uur,
Het kreosoteeren van hout (met film) door
een vertegenwoordiger van de Fa. Gips'
Houtbereiding te Dordrecht.
o

•

De Société Forestière de Franche Comté et des Pro';'inces'
de rEst heeft medegedeeld, dat de Touring Club de France
van 21 Juni tot 4 Juli 1937 te Parijs een internationaal congres organiseert in zake .. du Tourisme. du Thermalisme et
du Climatisme".
'
Het jaarlijksche congres van de Société forestière de
Franche Comté et des Pro vin ces de l' Est zal dit jaar worden
gehoudel1l te Parijs op 20 en 21 Juli.
In Juli 1937 zal te Parijs de derde "Internationale Holz-
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verwertungs-Konferenz" worden gehouden. welke 'I dagen
in beslag zal nemen.

Op deze conferentie zal ons land op kosten van het Rijk
zijn vertegenwoordigd door Handelsraad Dr. A. S e v e ns ter. Rijkslandbouwconsulent te Parijs.
De Nederlandsche Boschbouwvereeniging had den Minister van Landbouw en Visscherij in overweging gegeven
Proffessor A. teW e c hel te Wageningen naar deze conferentie af te vaardigen.
De Secretaris van der Nederlandsche
Boschbouwvcreemging,

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.
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PERSONALIA.
Te rekenen met ingang van 1 April 1937 zijn tot tijdelijk
bij het Staatsboschbeheer. ter standplaats Utrecht. benoemd:
S. Zwart en E. E. van de Weijer.

adspiran~-boschwachter

Ingezonden Berichten.
AGRARISCHE JAARBEURS.
Aan de XXXVII Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs. welke van 7
tot en met 16 September 1937 te Utrecht zal worden gehouden. zal
wederom in het kader der algemeene jaarbeurs een Agrarische Jaarbeurs
worden verbonden. De aangevangen voorbereiding dezer agrarische af·
deeling, waaraan weder verschillende takken van het agrarisch bedrijfs.
leven zullen deelnemen, heeft zich reeds gekenmerkt door een veel geoo·

tere belangstelling in de kringen van belanghebbenden dan zulks bij de
eerste agrarische Jaarbeurs het geval was.
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